Een bedrijventerrein
op een toplocatie!

Het nieuwe pand van de
Nijwa Groep aan de Vormerij is op
11 maart officieel geopend.

Accountmanagers Hans Jansink (r.) en Bart Greven vertellen
u graag meer over de kansen voor uw onderneming op
bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp.

Dutch-Shape anticipeert op de toekomst
met een uitbreiding van de bestaande
bedrijfslocatie.

In het verlengde van Westermaat Campus en Westermaat Plein

Westermaat De Veldkamp. “Voor onze klanten is efficiency natuurlijk

realiseren gemeenten Hengelo en Borne langs rijkswegen A1 en
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directeur Erik Schiphorst . “Met een efficiënte inrichting van de
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werkplaatsen, voorraadruimtes en kantoren zorgen wij ervoor dat
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kunnen bieden.” De nieuwe vestiging verwacht in de toekomst te
groeien. Daarom heeft Nijwa Groep naast de reeds aangekochte 2,6
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De kavel naast de huidige bedrijfslocatie aan de Walserij biedt
mogelijkheden om flink uit te breiden. “Door nu al te anticiperen met
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staat gepland rond de zomer van dit jaar.

Efficiency staat voorop voor Nijwa Groep

Wilt u meer informatie of heeft u interesse

Met een oppervlakte van 2,6 hectare is het terrein van truck- en

in een gesprek met Hans of Bart? Kijk op

bedrijfswagendealer Nijwa Groep één van de blikvangers van

www.westermaatdeveldkamp.nl/contact.
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